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PROGRAM KESISWAAN  
 

Program kesiswaan SMP Al-Irsyad Surabaya Tahun Pelajaran 2012 – 2013 meliputi 4 bentuk 
kegiatan pengembangan, yaitu :  

(1).   Pengembangan Mutu Penerimaan Peserta Didik Baru,  
(2).  Pengembangan Kepribadian Siswa,  
(3).  Pengembangan Minat dan Bakat Siswa dan  
(4).  Pengembangan Cara Pandang dan Wawasan Siswa 

 

I. Pengembangan Mutu Penerimaan Peserta Didik Baru 

a. Dasar Pelaksanaan 

1) Program kerja Direktur YPAS Tahun Pelajaran 2012 – 2013  
2) Program kerja SMP Al-Irsyad Tahun Pelajaran 2012 – 2013  
3) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 

4) Peraturan Bersama antara Mendiknas dan Menag Nomor 04/ VI/ PB/ 2011 dan 
Nomor MA/ 111/ 2011 
 

b. Asas Penyelenggaraan 

1) Objektif 
Artinya bahwa semua peserta didik baru secara umum harus mengikuti semua 
prasyarat yang sudah ditetapkan dalam Panduan Penerimaan PMB 2012 – 
2013 baik Siswa SD dari Al-Irsyad ataupun dari Non SD Al-Irsyad. 
 

2) Transparan 

Artinya bahwa Penerimaan Murid Baru 2012 – 2013 ini bisa dipantau langsung 
oleh pihak orang tua/ wali murid dengan tujuan menghindari penyimpangan – 
penyimpangan yang tidak diingankan 

 

3) Akuntabel 
Artinya Penerimaan Murid Baru 2012 – 2013 ini bisa dipertanggunjawabkan 

kepada masyarakat baik proses, prosedur dan hasilnya. 
 

4) Tidak deskriminatif 
Artinya bahwa Penerimaan Murid Baru 2012 – 2013 ini dilaksanakan tanpa 
membedakan suku, agama, ras ataupun golongan. 

 

5) Kompetitif  
Artinya bahwa Penerimaan Murid Baru 2012 – 2013 ini menerapkan 2 jenis tes, 

yaitu : 

a. Tes Tulis 
Bidang studi yang diujikan dan jumlah soal adalah 

a) Bahasa Indonesia jumlah soal 30 soal 
b) Bahasa Inggris jumlah soal 30 soal 
c) Matematika jumlah soal 15 soal 
d) IPA jumlah soal 25 soal 

Total semuanya adalah 100 soal PG 
 

b. Tes Wawancara 
Tes wawancara yang diberikan adalah  

a. Tes membaca Al-Quran 
b. Tes Interview dan praktek Sholat 
c. Tes Bahasa Inggris, 



d. Tes B K (Bimbingan Konseling) 
 

 Proses Penyelenggaraan 

1. Pembentukan Kepanitiaan 
2. Pembentukan Panduan PMB, yang berisi tentang : 

a) Waktu dan tempat pelaksanaan 

GL 
Batas Pembelian 

Formulir 
Tes Masuk Tempat Test Pengumuman 

Batas Akhir  

Daftar Ulang 

I 2 April –  2 Juni 2012 
3  Juni  2012 

(08.00 – 12.00) 

SMP Al-Irsyad 

Lantai 2 
7 Juni  2012 12 Juni 2012 

II 4 Juni – 23 Juni 2012 
24 Juni 2012 

(08.00 – 12.00) 

SMP Al-Irsyad 

Lantai 2 
28 Juni 2012 3 Juli 2012 

III 25 Juni – 3 Juli 2012 
4 Juli 2011 

(08.00 – 12.00) 

SMP Al-Irsyad 

Lantai 2 
7 Juli 2012 12 Juli 2012 

 
b) Persyaratan penerimaan 

Siswa yang akan menjadi Siswa Baru SMP Al-Irsyad harus memenuhi 
persyaratan di bawah ini, yaitu : 

1). Membeli formulir pendaftaran di Kantor TU SMP Al-Irsyad sebesar 
Rp150.000,00 

2). Mengembalikan formulir pendaftaran yang sudah dilengkapi ke kantor TU 
SMP Al-Irsyad dengan menyertakan: 

a. foto kopi rapor kelas V (semester 1 & 2) dan VI (semester 1) ( tidak 
boleh menyusul ) 

b. surat keterangan dari SD asal  (bagi siswa yang belum lulus & 
tidak boleh menyusul) 

c. Menyerahkan pas foto hitam putih (terbaru berseragam) ukuran 3 x 
4 sebanyak 4 lembar. 

3). Mengikuti Tes PMB, yaitu : 
a. Tes tulis, yaitu : Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

b. Tes wawancara, yaitu bacaan Al-qur’an, bacaan dan gerakan sholat, 

bahasa Inggris dan BK 

 

c) Persyaratan daftar Ulang 
Bagi siswa yang dinyatakan Lulus Tes PMB dan diterima menjadi Siswa Baru 
SMP Al-Irsyad harus memenuhi persyaratan daftar ulang, yaitu : 

1). Menyerahkan foto kopi ijazah yang sudah dilegalisir dan nilai UASBN 

2). Membayar Uang Pangkal, SPP bulan Juli 2012 dan Uang Administrasi 

(Uang Kegiatan) selama 1 tahun. Ketentuan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

Pembayaran 

Dari SD Al-Irsyad Dari Non SD Al-Irsyad 

Gelombang Gelombang 

I II III I II III 

Uang Pangkal Rp3.250.000,- Rp3.500.000,-  Rp3.750.000,-  Rp3.750.000,- Rp4.000.000,- Rp 4.250.000,- 

SPP Bulan Juli 2012 Rp   325.000,- Rp   325.000,- Rp   325.000,- Rp   325.000,- Rp   325.000,- Rp   325.000,- 

Uang  Administrasi Rp   755.000,- Rp   755.000,- Rp   755.000,- Rp   755.000,- Rp   755.000,- Rp   755.000,- 

Total Rp4.330.000,- Rp4.580.000,- Rp4.830.000,- Rp4.830.000,- Rp5.080.000,- Rp5.330.000,- 

 

d) Pemberian penghargaan 
Penghargaan Siswa Berprestasi diberikan kepada Siswa dari SD Al-Irsyad dan 
SD Non Al-Irsyad dengan beberapa ketentuan sebagai berikut : 

A. Mendapatkan potongan 50 % dari uang pangkal dengan syarat : 
1. Memiliki nilai minimal rata-rata Ujian Nasional yaitu 8.00 
2. Memiliki nilai minimal rata-rata hasil Tes Masuk PMB yaitu 8.00 
3. Mendaftar di Gelombang I yaitu pada tanggal 2 April – 2 Juni 2012 

B. Mendapatkan potongan 50 % dari uang pangkal dengan syarat : 



1. Pernah meraih prestasi akademis (Juara I, II atau III) minimal tingkat 
Kota/ Kabupaten 

2. Memiliki nilai minimal rata-rata Nilai Ujian Nasional yaitu 7.50 
3. Memiliki nilai minimal rata-rata hasil Tes Masuk PMB yaitu 7.50 
4. Mendaftar di Gelombang I yaitu pada tanggal 2 April – 2 Juni 2012 

C. Mendapatkan potongan 100 % dari uang pangkal dengan syarat 
apabila calon siswa memenuhi kriteria pada poin (a)  dan  poin (b)  di 
atas. 

D. Pemberitahuan informasi tentang potongan 50 % ataupun 100 % dari uang 
pangkal akan diberitahukan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan KBM 
(Kegiatan Belajar Mengajar).  

 

II. Pengembangan Kepribadian Siswa 

a). Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah 

Pelaksanaan tata tertib di SMP Al-Irsyad terformat dalam Tata Tertib dan Tata Krama 
Kehidupan Sosial Sekolah SMP Al-Irsyad Surabaya yang dicantumkan dalam Buku 
Pribadi/ Penghubung Siswa dengan menitikberatkan pada penanganan proses pada 
jalinan koordinasi antara guru mata pelajaran, wali kelas, BK, kesiswaan, kepala 
sekolah dan orang tua/ wali murid agar dapat mencegah dan mengurangi bentuk 
pelanggaran terjadi untuk dapat diselesaikan dengan baik. 
Proses pelaksanaan tata tertib ini dimulai melalui beberapa tahap : 

1). komitmen siswa baru kelas 7 dan orang tua dengan pihak sekolah 
2). penggunaan buku penghubung sekolah untuk orang tua / wali di rumah 
3). pembinaan siswa oleh guru bidang studi 
4). pembinaan dan penggunaan buku mutu kendali oleh Wali Kelas dan guru 

bidang studi  
5). pembinaan siswa oleh B K 
6). pembinaan siswa oleh Kesiswaan 
7). pemantauan dan pembinaan siswa oleh Kepala Sekolah   

 

b). Pelaksanaan Pondok Ramadhan 

Kegiatan pondok ramadhan biasanya dilaksanakan selama 3 hari setelah libur 
permulaan puasa. Kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk membekali para siswa 
tentang pemantapan amaliah ibadah dalam kehidupan sehari - hari. Hari pertama dan 
kedua, seluruh siswa dan guru masuk pk. 07.30 WIB dan pulang pk. 12.30  WIB 
(setelah sholat dhuhur). Hari ketiga seluruh siswa dan guru masuk pk. 07.30  WIB 
dan pulang pk. 18.30  WIB  (setelah sholat maghrib dan berbuka bersama). 

 

c). Pelaksanaan Sholat Dhuhur Berjama’ah 

Sholat dhuhur berjama’ah yang dilaksanakan di SMP Al-Irsyad cukup memberikan 
warna pembiasaan pada siswa dan siswi mulai bagaimana cara berwudhu’, adab 
masuk ke masjid, bagaimana mengatur shof di masjid, melaksanakan sholat sunnah 
sebelum dan sesudah sholat wajib dhuhur berjama’ah, melaksanakan sholat wajib 
dhuhur berjama’ah dan dzikir di masjid serta adab keluar masjid dengan baik. 

    

d). Pelaksanaan Sholat Dhuha dan KULTUM 

Proses membiasakan diri untuk sholat sunnah dhuha setiap hari Jum’at mampu 
menumbuhkan semangat baru bagi para siswa karena kegiatan tersebut dilanjutkan 
dengan kegiatan KULTUM (ceramah singkat selama 7 menit) oleh siswa sendiri 
secara periodik bergiliran menurut absen sesuai dengan kelas masing - masing. 
Kegiatan ini melatih siswa tidak hanya membiasakan diri untuk sholat sunnah tetapi 
juga melatih siswa untuk menjadi MC dan penceramah dalam kegiatan KULTUM. 

 



 

e). Pelaksanaan Sholat Tahajjud 

Kegiatan sholat tahajjud ini dilaksanakan khusus bagi siswa putra dengan 
memberikan kesempatan satu kali pada siswa kelas VII dan VIII serta kelas IX 
dengan periodik jadwal tertentu kerena mempunyai format pelaksanaan dan target 
pencapaian untuk kelulusan dan persiapan menghadapi UNAS. Program ini sangat 
bermanfaat dan berdampak positif dalam perubahan sikap dan cara belajar siswa 
meskipun dalam hal kehadiran siswa belum mencapai 100% karena ada siswa yang 
tidak bisa hadir yang dikarenakan alasan kesehatan dan acara keluarga. Acara 
tersebut tersusun sebagai berikut : 

1). Check in / absensi siswa (hadir) 21.00 - 21.30 WIB 
2). Sambutan Kepala SMP Al-Irsyad 21.30 - 21.45   WIB 
3). Pembinaan Siswa 21.45 - 22.45   WIB 
4). Dialog interaktif 22.45 - 23.00   WIB 
5). Do’a 23.00 - 23.10   WIB 
6). Istirahat (makan malam) 23.10 - 23.30   WIB 
7). Istirahat (tidur) 23.30 - 02.30   WIB 
8). Persiapan Sholat Tahajjud 02.30 - 03.00   WIB 
9). Pelaksanaan Sholat Tahajjud 03.00 - 04.00   WIB 

10). Pelaksanaan Sholat Shubuh 04.00 - 04.45   WIB 
11). Olah Raga 04.45 - 06.00   WIB 
12). Chech Out / absensi siswa (pulang) 06.00    WIB 

 

f). Pelaksanaan Pembinaan Siswa berupa Siraman Rohani Ketika Pasca 

UAS/ UKK 

Progam pembinaan siswa ini lebih bersifat kontektual maksudnya para siswa 
diberikan pemahaman - pemahaman tentang nilai - nilai agama yang berkaitan dan 
berbenturan langsung dengan kehidupan bermasyarakat sehingga permasalahan - 
permasalahan yang belum jelas tentang pelaran agama secara praktek akan 
mendapatkan solusi yang lebih baik. Kegiatan ini tersusun sebagai berikut : 

1). Pembukaan 
2). Sambutan Kepala Sekolah 
3). Ceramah Agama 
4). Tanya Jawab 
5). Do’a 
6). Penutup 

Kegiatan ini mengambil penceramah dari non guru agama atau penceramah dari luar 
dan yang bertindak sebagai MC adalah siswa dan moderator adalah guru agama. 
 

g). Pelaksanaan OSIS 

OSIS SMP Al-Irsyad sebagai wadah aspirasi dan organisasi siswa memaksimalkan 
dirinya untuk mandiri dan berkembang dengan program - program di bawah ini : 

1). MOS (Masa Orientasi Siswa) 
2). LDKS  (Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa) 
3). Studi Banding ke Lembaga Satu Konsersium atau Lembaga lain 
4). Seminar Pendidikan 
5). SPEON (SMP Al-Irsyad Competition) 
6). Baksos 
7). Pertandingan Persahabatan 
8). Kegiatan PASCA UAS 
9). Siswa Teladan 

 



 

III. Pengembangan Minat dan Bakat Siswa 

a). Pelaksanaan Ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler di SMP Al-Irsyad dalam perkembangannya mengalami 
peningkatan dan pengembangan dengan baik. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler 
yang dilaksanakan di SMP Al-Irsyad adalah : 

1). Ekstrakurikuler Tae Kwon Do 

Kegiatan ekstra ini dilaksanakan setiap hari Minggu, pk. 06.30 - 08.00  
WIB dengan target pencapaian dari kegiata ekstra ini adalah bahwa siswa 
bisa lulus setiap ujian kenaikan tingkat (khusus putri bisa dilaksanakan di 
SMP Al-Irsyad) dan memenangkan even kejuaran (khusus untuk putra).  

2). Ekstrakurikuler Tata Busana 

Kegiatan ekstra ini dikhususkan untuk para siswa putri, pada setiap hari 
Jum’at, pk. 15.30 - 17.00  WIB.Target pencapaian dari kegiatan ini adalah 
bahwa siswa putri sudah harus bisa membuat desain busana muslim, 
membuat baju busana muslim sendiri dan membuat berbagai macam 
aksesoris.  

3). Ekstrakurikuler Futsal 

Kegiatan ekstra ini adalah kegiatan ekstra dengan peserta paling banyak 
(hampir semua siswa putra) dan dilaksanakan pada setiap hari selasa, pk. 
15.30 - 17.00 WIB dengan target pencapaian adalah bahwa para siswa 
bisa memenangkan setiap pertandingan persahabatan dengan sekolah 
lain dan bisa memenangkan even pertandingan Futsal antar SMP se 
Surabaya.  

4). Ekstrakurikuler Basket 

Ekstra Basket adalah ekstra yang paling muda usianya dan baru diminati 
hanya sebagian siswa saja. Kegiatan ekstra ini biasanya dilaksanakan 
pada setiap hari Rabu, pk. 15.30 - 17.00  WIB dengan peserta siswa putra 
dan putri. Target pencapaian dari kegiatan ini adalah bahwa para siswa 
bisa memenangkan setiap pertandingan persahabatan dengan sekolah 
lain dan bisa memenangkan even pertandingan Basket antar SMP se 
Surabaya. 

5). Ekstrakurikuler Olimpiade Matematika 

Ekstrakurikuler Olimpiade Matematika ini adalah Kegiatan Ekstra 
Akademis yang mempunyai target pencapaian adalah bahwa siswa yang 
mengikuti kegiatan ini akan memenangkan setiap lomba matematika. 
meskipun program ini belum memberikan hasil yang maksimal, namun 
para siswa yang ikut dalam kegiatan ini bisa menjadi pionir dalam 
pencapaian hasil maksimal nilai 10 untuk materi UN Matematika. 
 

b). Pelaksanaan Lomba 
 

SMP Al-Irsyad mengembangkan kemampuan dan kreatifitas siswa dengan 
mengikutkan para siswa dan siswi kami yang telah lulus seleksi untuk mengikuti 
beberapa kegiatan lomba baik yang bersifat kademik ataupun non akademik . 
Kegiatan lomba yang direncanakan yaitu : 

1) Olimpiade, yaitu Matematika, Bhs. Inggris dan Fisika 
2) Skill, yaitu Pidato, Bercerita dan Mengarang baik dalam Bhs Indonesia 

maupun dalam Bhs Inggris 
3) Olah raga, yaitu Futsal, Basket dan Tae Kwondo 

 
 
 



 

IV. Pengembangan Cara Pandang dan Wawasan Siswa Melalui 

Tadabbur Alam 
 

 

Kegiatan tadabbur alam (studi wisata) diprogramkan oleh SMP Al-Irsyad untuk seluruh 
siswa baik putra maupun putri. Namun jadwal keberangkatan kegiatan ini dibagi dua, yaitu : 
Kelas VII dan VIII dalam satu kelompok dan kelas IX dalam satu kelompok yang lain. 

Kegiatan ini dikemas selaras dengan kandungan materi siswa yang merupakan usaha 
kami dalam meningkatkan kemampuan berfikir siswa agar mampu berwawasan global dan 
memahami perkembangan di dunia luar sekolah . KTSP 2006 memang menuntut adanya 
eksplorasi kemampuan peserta didik agar mampu mengembangkan perkembangan 
intelektual, sosial dan emosional.  

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka SMP Al-Irsyad mencoba menyajikan suatu 
bentuk proses pembelajaran yang menitkberatkan pada bagaimana seorang siswa dapat 

memadukan dan menerapkan materi kognitif (Theoritical Knowledge)  yang sudah 

diterimanya di kelas dengan penerapan ilmu secara praktis dan terapan (Practical 

Knowledge and Product) yang biasanya didapat diluar sekolah. Keterbatasan sebuah 
lembaga pendidikan formal dalam menyajikan dan mensinerjikan perpaduan materi yang 
sifatnya teori dan terapan sangatlah membutuhkan istansi lain untuk mendukung pencapaian 
tersebut. Oleh karena itu kami mewujudkannya dengan mengadakan kegiatan tadabbur alam. 

Beberapa tempat tujuan tadabur alam yang pernah kami kunjungi adalah : 
1). Jawa Pos 
2). JTV 
3). Biro Kompas Jatim 
4). Telkom Divre V Jatim 
5). Indosat 
6). Pusham – UBAYA  
7). Mini Agro wisata – Pagesangan  
8). Museum Kesehatan DR. Adhyatma M.PH 
9). Kebu Raya – Purwodadi  

10). Kebun Teh – Lawang  
11). Pabrik Jamur – Pasuruan  
12). Pabrik Benang – Pasuruan 
13). Pocari Sweat – Pasuruan  

Tujuan dari kegiatan tadabbur alam ini adalah : 
1). Meningkatkan kemampuan berfikir siswa yang konstruktif dan global dalam 

upaya pembentukan pemahaman dan pengaplikasian pembelajaran secara 
praktis dan kongkrit berdasarkan kurikulum 2004 (KBK). 

2). Siswa dapat mengenal masing - masing profil tempat kunjungan 
3). Siswa mendapatkan pengalaman pembelajaran yang komunikatif untuk 

bidang studi yang melatarbelakangi semua kegiatan tadabbur alam. 
4). Siswa dapat membuat laporan tertulis ilmiah secara berkelompok dengan 

baik sebagai prasyarat mengikuti Ujian, baik UAS (untuk kelas VII dan VIII) 
ataupun UNAS (untuk kelas IX) 

Semua kegiatan yang kami programkan dalam tadabbur alam ini memberikan bentuk 
kepuasan tersendiri bagi semua siswa dan sangat berdampak positif dalam meningkatkan 
semangat belajar dan prestasi siswa.  

 
      Mengetahui,        Surabaya, 1 Februari 2013 
      Kepala SMP Al-Irsyad       Waka Kesiswaan / Humas 
 
 



      Ni’mah Attamimi, S.Pd                  Fariz Kuddah, S.Pd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


